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4________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

Introdución
Se nos asomamos á realidade do mundo do mar, pódese percibir que os valores da economía social están
presentes na súa cerna. A primacía das persoas, a solidariedade, así como o compromiso co territorio, son
principios asumidos dende sempre pola xente do mar. As confrarías ou cooperativas son un clarísimo
exemplo.
A cadea de valor do sector da pesca industrial é unha representación do conxunto de actividades que son
necesarias para xerar o produto final (a comercialización de peixe en distintas modalidades), partindo das
actividades iniciais (pesca extractiva e operacións no porto), o que involucra e relaciona multitude de
actores, empresas, persoas, organizacións, etc. que desenvolven as actividades profesionais necesarias
para ir engadindo valor en cada un dos elos.
O sector pesqueiro —tamén as súas empresas— está a sufrir cambios importantes nos últimos anos que o
converten nun sector receptivo ao estudo e análise pormenorizado de eidos nos que se poidan desenvolver
novas ou complementarias iniciativas, en moitos casos ligadas á economía social.
No proceso de contratación de calquera persoa traballadora, as empresas deben desenvolver mecanismos
que lles permitan coñecer as necesidades dos postos da súa entidade no momento de recrutar o persoal, e
establecer as competencias laborais necesarias para realizar adecuadamente as tarefas asociadas a cada
posto de traballo. Esta cuestión non é allea ao sector pesqueiro.
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A presente guía enmárcase na Estratexia de Promoción da Economía Social no Eido da Pesca Industrial,
promovida por FUNDAMAR, e concretamente no eixe de promoción da integración de colectivos con dificultades de inserción no ámbito da pesca industrial, identificado no Informe para a promoción da economía
social na industria pesqueira.
Este eixe ten como finalidade1 sensibilizar o tecido empresarial da cadea de valor do sector da pesca industrial sobre as necesidades de inserción de colectivos, así como a promoción de fórmulas de colaboración
entre as empresas da cadea de valor do sector pesqueiro e os centros especiais de emprego, servindo de
ferramenta de axuda á contratación para aquelas que teñan que xestionar a súa “cota de reserva” (empresas de máis de 50 persoas que teñen obriga de contratar, como mínimo, o 2 % de persoas con discapacidade) e sirva de diagnose sobre as posibilidades de integración das persoas con dificultades de inserción,
analizando os postos, tarefas e identificación de cales poderían ser realizadas por persoas con discapacidade, na cadea de produción dentro da pesca industrial.
FUNDAMAR elaborou esta guía coa colaboración do Centro Especial de Emprego Fundación Juan XXIII,
entidade de economía social con ampla experiencia en proxectos de inserción laboral de persoas con discapacidade, e membro da Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), proporcionando aos seus
traballadores e traballadoras un emprego protexido estable e de calidade; apoiado permanentemente por un
equipo profesional que atende as necesidades específicas de cada persoa na súa procura de emprego.
1 Informe para a promoción da economía social na industria pesqueira.
FUNDAMAR 2018. Dispoñible en:
https://www.fundamar.org/eesopes/eesopesinfo/informe.html
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Introdución

Para o desenvolvemento do traballo, optouse por unha metodoloxía participativa que permitiu analizar,
presencialmente, nos lugares de traballo, as necesidades e requisitos de cada posto, partindo dunha
diagnose anticipada, a través de entrevistas persoais cos responsables de persoal das diferentes empresas
identificadas na cadea produtiva do sector pesqueiro en terra, ás que agradecemos a súa inestimable
colaboración (Autoridade Portuaria de Vigo, Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo - ARVI,
COTRASVI Soc. Coop., Viveiros López Novoa S.L., TRANSFRÍO Rías Baixas S.L., DEMAIN S.L., AUCOSA,
Grupo Botamavi, Segen Servicios Generales Marítimos, Elice Entrepot S.A, NORIBERICA S.A., Asociación de
Rederas Profesionales O Cerco de Cangas do Morrazo e outros/as traballadores/as autónomas que tamén
participaron nas entrevistas).
Coa presente guía de análise de postos do sector pesqueiro en terra, pretendeuse determinar os perfís
adecuados ás tarefas que se desenvolven en cada posto de traballo. Para iso foi necesario analizar as
tarefas de cada posto e detectar cales poderían adecuarse aos diferentes tipos de candidatos/as, en
función das súas diversas capacidades e da observación detallada do medio e requisitos do posto; tendo
presente o principio de equidade, en función do cal se propoñen axustes razoables pertinentes aos posibles
apoios que foren necesarios para garantir a igualdade de oportunidades dos/as candidatos/as con diversas
capacidades.
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Sumario

A Guía que presentamos é o resultado dunha realidade que ten cada vez máis presenza na sociedade e nos
medios empresariais. Dunha banda, a demanda dun sector da poboación que precisa traballar para saír da
exclusión social; doutra, a necesidade do sector empresarial de abordar a discapacidade desde o
coñecemento e desde a valorización das persoas traballadoras como fonte de diversidade e
enriquecemento das relacións laborais.
O sector da pesca en terra e as persoas con discapacidade beneficiaranse con esta guía de coñecer os
postos de traballo que poidan desempeñar persoas con discapacidade, así como das descricións de perfís
para que, tanto as empresas do sector da pesca en terra como as persoas con discapacidade que buscan
emprego cubran as súas demandas.
A guía pon o foco nos postos de traballo denominados de baixa cualificación, que facilitan o acceso laboral
a un colectivo con carencias na formación e limitacións, por tanto, para acceder a postos de máis
cualificación.
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Os obxectivos que se buscan coa elaboración
deste documento podemos clasificalos en:

OBXECTIVOS XERAIS:

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

1. Mellorar as opcións de empregabilidade das
persoas con discapacidade no sector
pesqueiro en terra.

1. Formar as persoas responsables de
recursos humanos do sector da pesca en terra
para que integren nas empresas persoas con
discapacidade.

2. Achegar a discapacidade ás empresas do
sector da pesca, de xeito que poidan cumprir
cos obxectivos de responsabilidade social
empresarial (RSE). Con isto pódese reflectir a
contribución empresarial a unha sociedade
máis ecuánime, inclusiva e igualitaria.

2. Crear unha rede de empresas do sector
pesqueiro socialmente responsables coa
integración de persoas con discapacidade.
3. Dotar de coñecemento sobre os perfís de
traballo axeitados para persoas con
discapacidade, no sector da pesca en terra.
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Sumario. Obxectivos

4. Promover a participación das persoas con
discapacidade no mercado de traballo no sector
pesqueiro para promover a súa normalización.

7. Informar ás empresas sobre os beneficios
fiscais de incorporar laboralmente
traballadores/as con discapacidade.

5. Favorecer a difusión de información adecuada
e positiva acerca da inclusión laboral de persoas
con discapacidade no sector.

8. Facilitar a mellora do clima laboral. A
incorporación de persoas con discapacidade é
unha mostra da apertura da empresa que
reforza os valores corporativos.

6. Apoiar ás empresas no cumprimento da
normativa establecida pola Lei Xeral da
Discapacidade, que esixe ás empresas de máis de
50 traballadores/as a obrigatoriedade de incorporar
unha porcentaxe de persoas empregadas con
discapacidade non inferior ao 2 %.
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1. Presentación
da discapacidade
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1.1. Conceptos básicos, discapacidade e historia

O concepto de discapacidade evolucionou ao longo da historia. Se nos remontamos ás culturas antigas, a
discapacidade asociábase a intervencións de poderes sobrehumanos ou castigos divinos, era unha condición
que xeraba rexeitamento e illamento.
Xa no século XX comézase a percibir a discapacidade desde un enfoque asistencial. O Estado implícase e
créanse os primeiros centros de educación especial, pero desde unha perspectiva excesivamente paternalista,
que reforza a dependencia e as actitudes de discriminación social e laboral.
No ano 1982 prodúcese en España un punto de inflexión coa aprobación da LISMI (Lei de Integración Social do
Minusválido), hoxe chamada Lei Xeral da Discapacidade, que recoñece os dereitos das persoas con
discapacidade e establece, por primeira vez, a obrigatoriedade de incorporar unha porcentaxe non inferior ao 2
% de traballadores e traballadoras con discapacidade nas empresas de máis de 50 traballadores.
É na década do 2000 cando comeza a abandonarse a perspectiva asistencial e paternalista, que concibe a
persoa con discapacidade como dependente, necesitada, inactiva e improdutiva, para evolucionar cara a un
novo enfoque, o que considera a persoa con discapacidade como unha persoa con intereses, potencialidades,
recursos, habilidades, motivacións, soños, etc. e lle brinda os apoios necesarios.
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Presentación da discapacidade

Na actualidade coexisten diferentes perspectivas e enfoques sobre discapacidade en cada país. Iso é debido, por
unha parte, ás diferentes culturas e, por outra, aos distintos niveis de compromiso de entidades, cidadanía e
gobernos para crear medios accesibles e para garantir a inserción sociolaboral deste colectivo, entre outras razóns.
En 2001, a Organización Mundial da Saúde, co obxectivo de ofrecer unha maior unificación do concepto de
discapacidade, establece unha 2ª Clasificación Internacional, a Clasificación Internacional do Funcionamento
da Saúde, na que ofrece a seguinte definición:

“Termo xenérico que inclúe déficit, limitacións na actividade e restricións na participación.
Indica os aspectos negativos da interacción entre un individuo (cunha condición de saúde) e
os seus factores contextuais (factores ambientais e persoais)”.

Desta forma, existe un recoñecemento do medio, do contexto social como un factor que potencia ou limita a
discapacidade dunha persoa.
A definición que recolle o Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto
Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social é esta:
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Conceptos básicos, discapacidade e historia

“Discapacidade: é unha situación que resulta da interacción entre as persoas con
deficiencias previsiblemente permanentes e calquera tipo de barreiras que limiten ou impidan
a súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións coas demais”.

Que acontece hoxe?
Na actualidade, persisten aínda ideas que veñen do pasado, crenzas culturais que, por descoñecemento,
seguen alimentando actitudes de sobreprotección, de rexeitamento, de medo en ambientes laborais, persoais
e sociais. E tamén ideoloxías que priorizan as políticas pasivas de emprego (subsidios) como a única opción
económica para as persoas con discapacidade. As persoas con discapacidade e, en particular, as mulleres con
discapacidade, enfróntanse a enormes barreiras de actitude, físicas e de información que dificultan o acceso á
igualdade de oportunidades no mundo do traballo.
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1.2. Discapacidade e emprego
A maioría das persoas con discapacidade non conseguen emprego por varios motivos que poderían
limitar as oportunidades no campo laboral, acurtando as súas posibilidades.

Crenzas e prexuízos

Unha das barreiras máis importantes é a relacionada coas crenzas e ideas
preconcibidas. As persoas con discapacidade enfróntanse xa de por si a numerosas
barreiras para a súa integración laboral: baixa autoestima, barreiras físicas e mentais,
falta de preparación axeitada… Moitas asentan en prexuízos e crenzas arraigadas na
cultura e nos valores sociais. Outras danse no propio círculo familiar, reticencias que
poden albergar a idea de que as persoas con discapacidade non poden nin deben
traballar.

Discapacidade e
incapacidade

Outra das ideas que atopamos como crenza vincula a discapacidade con incapacidade.
Descoñécese que unha persoa por ter discapacidade non está incapacitada; hai
coñecementos, intereses, habilidades, actitudes que potencian a súa empregabilidade.

Absentismo
laboral

Existe tamén a crenza de que hai máis absentismo laboral nas persoas con
discapacidades. Neste caso, o desempeño do seu labor non ten ningunha relación coas
circunstancias de saúde e as posibles visitas médicas que realicen. Con todo, poden
influír na evitación das baixas as ganas e motivacións elevadas para o traballo.
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Discapacidade e emprego

Integración
na empresa

Canto á crenza estendida de que precisan medidas excepcionais para integrarse nunha
empresa ou equipo, hai un dato que contrasta con esta información. De cada dez persoas
con discapacidade, sete non necesitan ningún tipo de adaptación para desempeñar as súas
tarefas, porque a maioría pode adaptarse ao seu posto. Precisan un período de adaptación
ás veces con apoio humano, coma calquera outro/a traballador/a.
Certo é que, nalgúns casos, o posto de traballo necesita ser adaptado no ritmo, planificación
da tarefa, espazo físico —por exemplo de necesitaren adaptacións ao posto—, pero en
moitos outros, non.

Dependencia e
necesidade de axuda

A etiqueta de discapacidade leva a miúdo á idea de dependencia, pero na realidade
atopamos precisamente o contrario: persoas que desexan traballar e poñen todo da súa
parte para facelo. Son traballadores/as capaces, que necesitan oportunidades e lugares
para desenvolver habilidades sociolaborais.
Se pensamos nunha persoa que chega por primeira vez ao mundo laboral, pensariamos
nos seus primeiros pasos nunha empresa dunha forma que inclúe a axuda, a través da
información, a presentación, a comunicación. Sucede en persoas con e sen
discapacidade. Esta idea baséase na crenza de que as persoas con discapacidade
precisan de máis protección porque hai outra valoración sobre as súas capacidades. O
antídoto é valorar e tratar con normalidade.

Produtividade
e rendemento

A idea de que precisan axuda acompáñase doutra: son menos produtivas e con menor
rendemento. Esta concepción mitígase cando se dá un axuste entre o posto de traballo e
a persoa con discapacidade. Coñecendo as características do posto e as habilidades e
potencial da persoa, o rendemento pode ser incluso maior do esperado.
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Presentación da discapacidade

Preparación
e capacitación
profesional

Outra crenza que se asocia ao menor rendemento é a falta de capacitación e preparación
para o posto de traballo. Hai determinados traballos que non precisan cualificación e que
poden desempeñarse tan só coñecendo as características do posto e os obxectivos que
se marcan para unha boa execución. Por outro lado, cada vez hai máis programas de
capacitación profesional para persoas con todo tipo de diversidade funcional e
necesidades de apoio. Programas que inclúen dende certificados de profesionalidade,
itinerarios formativos ad hoc para as necesidades das empresas, preparación e
adestramento en habilidades sociolaborais, habilidades de autocoñecemento e
desenvolvemento profesional e persoal, etc.
Se atendemos aos datos que reflicte a actualidade, segundo as conclusións do informe
Mercado de traballo das persoas con discapacidade 2019 (estudo elaborado polo Servizo
Público de Emprego Estatal –SEPE– e analizado pola Fundación Adecco), a inactividade
entre a poboación con discapacidade "segue sendo moi alta", unha situación que se agrava
pola falta de formación, aspecto clave para acceder ao mercado laboral. Neste sentido,
unicamente o 4,73 % de demandantes de emprego finalizou a universidade, mentres que o
32 % ten educación secundaria e o 13,26 % un grao medio ou superior de FP.
En España hai 1.860.600 persoas con discapacidade en idade laboral, unha cifra que non
deixa de aumentar e que xa alcanza o 6,19 % do conxunto da poboación, pero só o 35 %
ten traballo ou está a buscalo.
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Discapacidade e emprego

A día de hoxe, a taxa de actividade das persoas con discapacidade é aínda moi baixa, un
35 % ten emprego ou búscao. O dato contrasta co 60 % da poboación en xeral, e as taxas
de desemprego superan o 40 %, fronte ao 20 % das persoas sen discapacidade.

Inclusión laboral

A inclusión laboral está aínda no momento de engalaxe, mais grazas a iniciativas que
poñen en valor a discapacidade como fonte de diversidade e riqueza nos medios laborais
e empresariais, está a avanzarse no bo camiño.. O factor formación chega cada vez con
máis concreción a través de programas específicos e axustados aos requirimentos das
empresas. A preparación tamén pode realizarse nos postos de traballo.
Queda un camiño por percorrer na sensibilización como coñecemento das posibilidades
e riqueza que ofrece a discapacidade se se atende como fonte de diversidade que achega
valor á empresa.
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1.3. Tipos de discapacidade

Atendendo ao tipo de discapacidade, podemos atopar a seguinte clasificación:

••••• Física ou motora
A diversidade funcional motora pódese definir como a diminución ou ausencia das funcións motoras ou físicas ou
limitacións orgánicas. Segundo a definición de COCEMFE2, hai dous tipos de discapacidade física:

u Discapacidade física que fai referencia á
diminución ou ausencia de funcións motoras ou
físicas; pode limitar as formas de levar a cabo
determinadas actividades segundo os espazos
físicos. Nalgúns casos poden verse limitados os
movementos ou a linguaxe.

u Discapacidade orgánica é aquela producida
pola perda de funcionalidade dalgúns sistemas
corporais, que adoitan relacionarse cos órganos
internos ou procesos fisiolóxicos, xa sexan de
forma conxénita ou adquirida. Nestes casos,
aparecen limitacións asociadas a actitudes de
descoñecemento e incomprensión. É un tipo de
discapacidade non visible, que pode xerar o
rexeitamento desde a incomprensión familiar,
social e laboral e a falta de recoñecemento oficial
por parte da Administración nalgúns tipos de
enfermidade.

2. Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
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Tipos de discapacidade

A continuación indícanse tipos de discapacidade física e orgánica:
u Sistema musculoesquelético
(deficiencias articulares, amputacións…)
u Sistema nervioso
(epilepsia, tetraplexía, paraplexía…)
u Aparato respiratorio
(asma, transplante de pulmón, fibrose quística...)
u Sistema cardiovascular
(cardiopatías, arritmias…)
u Sistema hematopoético e sistema inmunitario
(anemias, inmunodeficiencia non secundarias a infección por VIH…)
u Aparato dixestivo
(enfermidade do fígado, incontinencia...)
u Aparato xenitourinario
(deficiencias do ril, incontinencia urinaria…)
u Sistema endócrino
(hipertiroidismo, diabetes…)
u Pel e anexos
(psoríase…)
u Neoplasias
(tumor)
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••••• Sensorial
A discapacidade sensorial afecta a un ou varios dos sentidos. Polo xeral, as discapacidades sensoriais máis recoñecidas son a discapacidade visual, que afecta a capacidade de ver, e a discapacidade auditiva, que afecta a capacidade de oír. Aínda que tamén se poden desenvolver discapacidades doutros sentidos como a falta de olfacto, que se
chama anosmia e é pouco coñecida.
As diferentes variantes das
características da perda auditiva son:

Canto á discapacidade visual,
hai tamén diferentes graos:

u Debilidade auditiva superficial: implica a perda
dalgúns sons, sen chegar a ser tan profunda como
para afectar a maioría dos usos da audición.

Cegueira:
u Cegueira total: ausencia total de visión ou, como
máximo, percepción luminosa.

u Debilidade auditiva media: implica que moitos
sons non son escoitados (como sons ambientais
ou sons da linguaxe).

u Cegueira parcial: visión reducida, que permite a
orientación na luz e percepción de masas
uniformes.

u Perda bilateral significativa: implica unha perda
auditiva en ambos os oídos.
u Perda auditiva grave: implica que moitos sons
non son escoitados.
u Perda profunda: implica que a maioría dos sons
non son escoitados.

Baixa visión:
u Baixa visión grave: visión reducida que permite
distinguir volumes, escribir e ler moi de cerca e
distinguir algunhas cores.
u Baixa visión moderada: permite unha
lectoescritura se se adaptan unhas axudas
pedagóxicas e/ou ópticas adecuadas.
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Tipos de discapacidade

••••• Intelectual
A Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuais e do Desenvolvemento ofrece no ano 2002, a seguinte
definición:

“A discapacidade intelectual caracterízase por limitacións significativas no funcionamento
intelectual e na conduta adaptativa, expresada en habilidades conceptuais, sociais e
prácticas. A discapacidade intelectual orixínase antes dos 18 anos”.

Seguindo as descricións que indica “Plena Inclusión” sobre discapacidade intelectual, a discapacidade intelectual
exprésase na relación co medio.
O significado en positivo desta idea é que, se logramos un ambiente máis fácil e accesible, as persoas con
discapacidade intelectual terán menos dificultades e, por iso, a súa discapacidade parecerá menor.
Ás persoas con discapacidade intelectual cústalles máis ca aos demais aprender, comprender e comunicarse.
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É importante comprender algúns conceptos que poden confundirnos:
u
u
u
u
u

A discapacidade intelectual non é unha enfermidade mental.
As persoas con discapacidade intelectual son cidadáns e cidadás coma o resto.
Cada unha destas persoas teñen capacidades, gustos, soños e necesidades particulares coma calquera de nós.
Todas as persoas con discapacidade intelectual teñen posibilidade de progresar se lles damos os apoios adecuados.
Hai moitos tipos e causas diferentes de discapacidade intelectual. Algunhas orixínanse antes de que un bebé naza,
outras durante o parto e outras por mor dunha enfermidade grave na infancia.

Na discapacidade intelectual, ademais da capacidade cognitiva, hai outras
áreas que poden verse afectadas, como:
u
u
u
u
u

A psicomotricidade.
A habilidade emocional.
A atención-concentración.
A orientación espacial.
A conciencia da propia discapacidade.

24________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

Tipos de discapacidade

••••• Psicosocial
Defínese como aquela que pode derivar dunha enfermidade mental e está composta por factores bioquímicos e
xenéticos. Non está relacionada coa discapacidade cognitivo-intelectual e pode ser temporal ou permanente.
A definición proposta pola Asociación de Psiquiatría Americana para o concepto de enfermidade mental é a seguinte:

“Unha alteración dos procesos cognitivos e afectivos do desenvolvemento que se traduce
en trastornos do comportamento, do razoamento, da adaptación ás condicións de vida e da
comprensión da realidade”.

Entre as enfermidades mentais que poden derivar nunha discapacidade psicosocial temporal ou permanente,
atópanse:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Depresión maior.
Trastorno bipolar.
Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).
Trastorno de ansiedade.
Trastorno de pánico.
Tensión postraumática.
Trastorno límite.
Esquizofrenia.
Trastorno esquizo-afectivo.
Trastorno dual (unha enfermidade das anteriores máis adicción).
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A enfermidade mental leva asociada unha carga de estigmatización e rexeitamento profundo. Ás veces é
descoñecemento das posibilidades de vida estable e equilibrada que poden chegar a ter cos coidados necesarios.
Pautas que axudan a relacionarse e comprender ás persoas con esta circunstancia:
u
u
u
u
u

É sempre preferible achegarse dunha maneira franca e respectuosa.
Ser natural e sinxelo.
Limitarse a axudar no necesario. Permite que se desenvolva soa no resto das actividades.
Demostrar interese e empatía. Tomar tempo para escoitar o que di e falarlle lenta e claramente.
Evitar situacións que poidan xerar violencia, como discusións ou críticas.
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1.4. Linguaxe inclusiva
Coñecer a linguaxe inclusiva axuda a relacionarse mellor coa discapacidade e a valorar a potencialidade e riqueza
persoal e profesional das persoas que a teñen. O enfoque de linguaxe inclusiva enmárcase na promoción actual de
dereitos humanos e discapacidade.
Neste contexto, o obxectivo é abandonar os estereotipos, prexuízos, crenzas que limitan o coñecemento e
desenvolvemento psicosocial das persoas con discapacidade e contribuír a crear unha sociedade máis diversa e
rica. Exponse unha serie de expresións habituais, coloquiais e informais cuxo uso é incorrecto e ao lado as
expresións acertadas.

Uso incorrrecto

Uso corrrecto

Linguaxe de signos

Lingua de signos

Sofre discapacidade
Padece discapacidade
É vítima dunha discapacidade
Está afectado por unha discapacidade

Vive en situación de discapacidade
Encóntrase en situación de discapacidade

Anormal
Inútil

Persoa en situación de discapacidade
Persoa con discapacidade

Prostrado

Persoa en situación de dependencia

Relegado a unha cadeira de rodas
Confinado a unha cadeira de rodas

Persoa usuaria de cadeira de rodas.
Persoa que se traslada en cadeira de rodas
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Uso incorrrecto

Uso corrrecto

Discapacitado / Incapacitado
Deficiente
Enfermiño
Persoas diferentes
Persoas con capacidades diferentes
Persoas con necesidades especiais

Persoa en situación de discapacidade
Persoa con discapacidade

Eivado
Minusválido/Inválido
Paralítico
Mutilado
Coxo/Tolleito

Persoa en situación de discapacidade de orixe físico
Persoa con discapacidade física

Mongoliño/ Mongólico
Retardado
Retardado mental
Atrasado mental

•••
Na relación de palabras anteriores,
e desde o ámbito da
discapacidade, algunhas están en
desuso (“mongólico” ou “inútil”), a
maioría séguense utilizando ben
para describir persoas con
discapacidade ben como insultos
ou de forma indistinta.

Persoa en situación de discapacidade de orixe intelectual
Persoa con discapacidade intelectual

Insán
Demente
Tolo
Trastornado
Esquizofrénico
Maníaco, depresivo ou bipolar

Persoa en situación de discapacidade psiquiátrica
Persoa en situación de discapacidade de causa psíquica
Persoa con discapacidade psíquica
Persoa con discapacidade psiquiátrica

“o” cego
Invidente
Ceguiño
Non vidente
Curto de vista

Persoa cega
Persoa en situación de discapacidade de orixe visual
Persoa con baixa visión
Persoa con discapacidade visual

“o” xordo
Xordiño
Xordomudo

Persoa xorda
Persoa en situación de discapacidade de orixe auditivo
Persoa con discapacidade auditiva

Defecto de nacemento

Situación de discapacidade conxénita
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1.5. Sistema de apoio: lectura fácil
En relación coa linguaxe inclusiva, existe un sistema de apoio que pode ser moi útil. A lectura fácil é unha forma de
escribir para que as persoas que teñen máis dificultades de comprensión poidan entender o que len. Facilita a
comunicación entre a empresa e os traballadores e traballadoras con discapacidade intelectual. Isto é
especialmente importante nos ámbitos laborais, pois desta maneira facilítase a comunicación de información
relevante e necesaria para desempeñar os postos de traballo en óptimas condicións.
Para facer isto posible, séguense as normas europeas de lectura fácil. Unha vez que se queren aplicar estas normas,
teñen que ser validados os textos adaptados á lectura fácil. A validación, é dicir, comprobar se un texto adaptado se
entende, sempre a fan as persoas con dificultades de comprensión.
I PARA SABER MÁIS
Publicación “Las reglas europeas para hacer información fácil de leer y comprender”.

29

2. Información laboral
para as empresas
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2.1. Marco normativo para a contratación
de persoas con discapacidade
As persoas con discapacidade conforman un grupo vulnerable e numeroso ao que a sociedade, polo modo en que se
estrutura e funciona, mantivo habitualmente en coñecidas condicións de exclusión. Este feito comportou a restrición
dos seus dereitos básicos e liberdades, condicionando ou obstaculizando o seu desenvolvemento persoal, así como
o gozo dos recursos e servizos dispoñibles para toda a poboación e a posibilidade de contribuír coas súas capacidades ao progreso da sociedade. O anhelo dunha vida plena e a necesidade de realización persoal moven a todas as
persoas, pero esas aspiracións non poden ser satisfeitas se están restrinxidos ou se ignoran os dereitos á liberdade, a
igualdade e a dignidade. Este é o caso en que se atopan aínda hoxe mulleres e homes con discapacidade que, a pesar
dos innegables progresos sociais alcanzados, ven limitados eses dereitos no acceso ou uso de determinados círculos,
procesos ou servizos que, ou ben non foron concibidos tendo en conta as súas necesidades específicas, ou ben se
revelan expresamente restritivos á súa participación neles.
O impulso das medidas que promovan a igualdade de oportunidades suprimiendo os inconvenientes que se opoñen á
presenza integral das persoas con discapacidade concime a toda a cidadanía, organizacións e entidades, pero, en
primeiro lugar, a quen lexisla, que recollerá as necesidades detectadas e propoñerá as soluciónse as liñas xerais de
acción máis adecuadas.
Tendo en conta o establecido nos artigos 40 e 41 da Constitución Española, a política de emprego é o conxunto de
decisións adoptadas polo Estado e as Comunidades Autónomas, que teñen por finalidade o desenvolvemento de programas e medidas tendentes á consecución do pleno emprego, así como a calidade no emprego, á adecuación cuantitativa
e cualitativa da oferta e demanda de emprego, á redución e á debida protección das situacións de desemprego.
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A integración social das persoas con discapacidade é un dereito constitucional, e corresponde a estes poderes
públicos levar a cabo políticas que eliminen as barreiras que a impiden ou dificultan.
A incorporación ao mercado laboral deste colectivo é un factor destacado para conseguir a súa plena integración.
Estes son uns dos moitos obxectivos que se recollen no Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
I PARA SABER MÁIS:
Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
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2.2. Formas de acceso ao emprego das persoas
con discapacidade
Cando unha persoa con discapacidade decide incorporarse ao mercado laboral, pode atoparse con varias alternativas, en función do seu grao de afectación, formación, experiencia e empregabilidade.
As alternativas son incorporarse ao emprego ordinario, ao emprego protexido ou ao emprego de tránsito.

•••• Sistema ordinario de traballo
Cando falamos de emprego ordinario trátase do medio convencional de traballo, tal como o coñecemos en xeral, no
que conviven persoas diversas achegando o seu talento e as súas competencias para a consecución dos obxectivos
da organización. A lexislación vixente concibe as empresas como o fin último no ciclo da inclusión dunha persoa con
discapacidade, ao ser o único ámbito en que conviven e se equiparan co resto de profesionais, normalizándose a súa
presenza na compañía. Fronte ao emprego protexido, a empresa ordinaria representa o máximo expoñente de
inclusión, polo que todas as modalidades laborais han de ir encamiñadas, sempre que sexa posible, ao emprego na
empresa ordinaria.
•••• Dentro do sistema ordinario de traballo temos:
Emprego con apoio

O emprego con apoio inscríbese na intervención social, como unha metodoloxía de inserción
laboral dirixida a persoas con discapacidade e con especiais dificultades, para que poidan
acceder a un traballo nunha empresa ordinaria do mercado de traballo ordinario.
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Esta metodoloxía persegue, ademais, o mantemento e promoción da persoa con discapacidade nese emprego, co apoio de profesionais dedicados especificamente á inserción, así
como outros tipos de apoios complementarios, a través dun conxunto de servizos e
accións, individualizadas e centradas en cada caso.
I PARA SABER MÁIS:
Emprego con Apoio está regulado, mediante Real Decreto (870/2007, do 2 de xullo), como medida
de fomento de emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario.

Cota de reserva
e medidas alternativas

As empresas públicas e privadas que empreguen un número de traballadores/as fixos que
exceda de 50 estarán obrigadas a empregar unha porcentaxe non inferior ao 2% de traballadores/as con discapacidade, salvo convenio colectivo ou vontade do empresario/a, sempre
que se apliquen medidas alternativas.
I PARA SABER MÁIS:
Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
Sección 2. Emprego ordinario.

Medidas alternativas

As empresas que non cumpran coa cota de reserva do 2 % que marca a Lei Xeral da Discapacidade poden solicitar unha declaración ou certificado de excepcionalidade, sempre que acrediten a imposibilidade de cumprir coa lei por medio da contratación directa. A declaración de
excepcionalidade autoriza o cumprimento da lei mediante medidas alternativas.
O Real Decreto 364/2005, do 8 de abril, dispón, como medidas alternativas:
• Realización dun contrato mercantil ou civil cun centro especial de emprego (CEE) ou cunha
persoa traballadora autónoma con discapacidade (para a subministración de bens ou para a
prestación de servizos alleos).
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Formas de acceso ao emprego das persoas con discapacidade

• Realización de doazóns e accións de patrocinio.
• Constitución de enclaves laborais. Segundo o RD 290/2004 do 20 de febreiro, “enténdese por
enclave laboral o contrato entre unha empresa do mercado ordinario de traballo, chamada
empresa colaboradora, e un centro especial de emprego para a realización de obras ou
servizos que garden relación directa coa actividade normal daquela e para cuxa realización un
grupo de persoas traballadoras con discapacidade do centro especial de emprego desprázase
temporalmente ao centro de traballo da empresa colaboradora”.
I PARA SABER MÁIS:
• Real Decreto 27/2000, do 14 de xaneiro, polo que se establecen medidas alternativas de carácter
excepcional ao cumprimento da cota de reserva do 2 por 100 en favor de traballadores discapacitados en empresas de 50 ou máis traballadores.
• Real Decreto 364/2005, do 8 de abril. Medidas alternativas.

•••• Sistema protexido de traballo
O emprego protexido é unha modalidade laboral deseñada para aquelas persoas con discapacidade que poden exercer
unha actividade profesional, pero non no mercado ordinario, por presentar este obstáculos aínda difíciles de sortear.
Centros especiais
de emprego

Os centros especiais de emprego están considerados como empresas de integración laboral
onde persoas con capacidades diferentes poden incorporarse a un posto de traballo e realizar
as actividades ou funcións de acordo coa súa característica persoal.
I PARA SABER MÁIS:
Lei 43/2006, de 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
Centros especiais de emprego.
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•••• Medidas de tránsito do emprego protexido
ao emprego ordinario
A finalidade última da plena inclusión das persoas con discapacidade é lograr a maior integración dos traballadores
e traballadoras con especiais dificultades no mercado de traballo ordinario; neste sentido, os enclaves supoñen unha
medida útil para facilitar a transición desde o emprego protexido no centro especial de emprego ao emprego
ordinario: á traballadora ou traballador con discapacidade, o enclave permítelle completar e mellorar a súa
experiencia profesional con tarefas e nun ámbito propio do mercado ordinario de traballo; e á empresa colaboradora
permítelle coñecer mellor as capacidades e posibilidades destes traballadores, o que pode levala finalmente a decidir
incorporalos ao seu persoal; isto determinará no seu caso a aplicación dunha serie de axudas.

Enclaves laborais

Enténdese por “enclave laboral” o contrato entre unha empresa do mercado ordinario de
traballo, chamada empresa colaboradora, e un centro especial de emprego para a
realización de obras ou servizos que garden relación directa coa actividade normal daquela
e para cuxa realización un grupo de traballadores/as con discapacidade do centro especial
de emprego se despraza temporalmente ao centro de traballo da empresa colaboradora.
I PARA SABER MÁIS:
Real Decreto 290/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida
de fomento do emprego das persoas con discapacidade.
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2.3. Medidas de apoio ás empresas para a contratación
de persoas con discapacidade
•••• Medidas no ámbito estatal
Existen tipos de contratación e axudas que se destinan á inserción laboral das persoas con discapacidade. Trátase dun compendio das medidas existentes ata o momento que pretende servir de guía tanto a empresas e institucións como ás persoas traballadoras.

• Contratación indefinida
Subvencións

Por cada contrato indefinido a unha persoa con discapacidade, a xornada completa, o
empregador recibirá 3.907 euros. Se o contrato indefinido é a tempo parcial, esta cantidade
reducirase proporcionalmente en función da xornada establecida.
Ademais, pola adaptación de postos de traballo, a dotación de equipos de protección ou a
eliminación de barreiras, o empregador recibirá unha subvención de ata 902 euros.
Deducións á cota integra do imposto de sociedades.
I 9.000 euros por persoa e ano en que se incrementou a media de traballadores no cadro
de persoal cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.
I 12.000 euros por persoa e ano en que se incrementou a media de traballadores no cadro

de persoal cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %.
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• Contrato temporal de fomento do emprego
Outras axudas

I Incentivos por adaptación de postos.
I Se o contrato se transforma en indefinido en calquera momento, aplicaranse as mesmas

bonificacións e subvencións ca as do contrato indefinido inicial.

• Contratos de interinidade con persoas desempregadas
con discapacidade para substituír a persoas traballadoras con
discapacidade en situación de incapacidade temporal
I Bonificación do 100 % das cotas empresariais á Seguridade Social por todos os concep-

tos e cotas de recadación en conxunto.

• Contratos para a formación e aprendizaxe con
discapacidade para substituír a persoas traballadoras
con discapacidade en situación de incapacidade temporal
Incentivos

I Redución do 100 % de todas as cotas da Seguridade Social en empresas con persoal
inferior a 250 persoas traballadoras.
I Redución do 75 % de todas as cotas da Seguridade Social en empresas con persoal
superior a 250 persoas traballadoras.
I Así mesmo, estes contratos bonificaranse ao 100 % das cotas das persoas traballadoras á
Seguridade Social durante toda a vixencia do contrato, incluídas as súas prórrogas.
I Por transformación do contrato á finalización da súa duración inicial ou prorrogada,
calquera que sexa a data da súa formalización, redución na cota empresarial á Seguridade
Social durante tres anos de 1.500 €/ano (1.800 €/ano se se trata de mulleres).
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Medidas de apoio ás empresas para a contrataciónde persoas con discapacidade

• Contrato en prácticas
Características
do contrato e
requisitos das
persoas
traballadoras

I Duración entre seis meses e dous anos (os convenios de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato).
I A persoa traballadora debe posuír un título universitario ou de formación profesional de
grao medio ou superior, ou algún título oficialmente recoñecido como equivalente (de acordo
coas leis reguladoras do sistema educativo vixente) ou de certificado de profesionalidade (de
acordo co previsto na Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, de cualificacións e da formación
profesional).
I O contrato debe formalizarse dentro dos sete anos seguintes á terminación dos estudos.

Bonificacións das
cotas da
Seguridade Social
durante a vixencia
do contrato

I

Observacións

I Por transformación do contrato á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calque-

As empresas que formalicen contratos en prácticas con persoas traballadoras con
discapacidade terán dereito a unha redución, durante a vixencia do contrato, do 50 % da cota
empresarial á Seguridade Social correspondente a continxencias comúns.
I Se a duración do contrato é igual ou superior a doce meses, a empresa poderá solicitar
subvencións para a adaptación do posto, eliminación das barreiras ou dotación de medios de
protección persoal.

ra que sexa a data da súa tramitación, redución na cota empresarial á Seguridade Social
durante tres anos de 500 €/ano (700 €/ano se se trata de mulleres).

I PARA SABER MÁIS:
Bonificacións dos contratos Sepe
Guía de contratos. SEPE.
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••••• Medidas no ámbito autonómico
A Xunta de Galicia está a implementar axudas e subvencións para impulsar o emprego estable e de calidade e acadar un
novo modelo produtivo de Galicia baseado no crecemento e no coñecemento. Entre as medidas que se recollen, destaca
o Programa Emprega para persoas con discapacidade ou en situación de risco de exclusión social que, en concordancia
co desenvolvemento doutras medidas no ámbito social e na execución das políticas activas de emprego, aposta por un
mercado laboral accesible, inclusivo e de calidade, e establece accións específicas para a inserción deste colectivo, que
teñen por obxecto a mellora da súa empregabilidade e, coordinadamente, o establecemento de medidas para a súa
inserción e permanencia no mercado de traballo.
Esas axudas e subvencións son convocadas anualmente dentro dos programas propios da comunidade autónoma no
Plan Anual de Políticas de Emprego (PAPE).
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
con competencias en emprego, publica anualmente unha orde na que se establecen as bases reguladoras do Programa
EMPREGA Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio.

Un resumo
Artigo 1.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con
discapacidade ou en situación de risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente,
daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.
A orde inclúe un programa con tres tipos de bonos compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación
indefinida inicial, a temporal cunha duración mínima inicial de tres meses e a transformación de
contratos temporais en indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial das persoas
traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social.
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b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas traballadoras cunha contratación indefinida inicial ou temporal
mínima de seis meses, beneficiarias do bono de contratación, para levar a cabo accións formativas que melloren os
seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.
c) Bono de emprego con apoio, que consiste nun conxunto de actividades de orientación e acompañamento
individualizado que prestan, no propio posto de traballo, persoas preparadoras laborais especializadas ás persoas
traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social, con especiais dificultades de inserción
laboral e que realizan a súa actividade en empresas do mercado ordinario de traballo en condicións similares ao resto
dos traballadores e traballadoras que desempeñan postos de iguais características.

Artigo 27.

Contía
dos incentivos

1. As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de 16.000 €. No caso de contratacións na
modalidade de fixos-descontinuos, a contía do incentivo será proporcional ao tempo de traballo.
2. As contratacións temporais a tempo completo incentivaranse como segue:
• 2.000 € por cada contratación temporal cunha duración inicial mínima de tres meses.
• 4.000 € por cada contratación temporal cunha duración inicial mínima de seis meses.
• 8.000 € por cada contratación temporal cunha duración inicial mínima de doce meses.
4. A transformación de contratos temporais en indefinidos a tempo completo incentivarase cunha contía de 6.000 €.
6. As contías da subvención pola contratación indefinida e temporal das persoas con discapacidade establecidas no
punto 1 e 2 incrementaranse en 1.000 € pola adaptación dos postos de traballo ou pola dotación de equipamentos
de protección persoal necesarios para evitar accidentes laborais á persoa traballadora con discapacidade
contratada, ou por eliminar barreiras ou obstáculos que impidan ou dificulten o traballo das persoas traballadoras
con discapacidade.

I PARA SABER MÁIS
DOG nº 3 do 7 de xaneiro do 2020. ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento TR342A).
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••••• Seguridade social. Beneficios na cotización
As empresas poden acollerse a unha serie de beneficios dependendo do tipo de contratación elixida. A continuación,
indícanse nas seguintes táboas os incentivos en materia de seguridade social:

Contratación indefinida
Incentivos en materia
de seguridade social á
contratación indefinida
inicial

Bonif.
€/MES

Bonif.
€/ANO

Maior ou igual
a 45 anos

525,00

6.300

Muller menor
de 45 anos

495,83

5.950

Home menor
45 anos

425,00

5.100

Maior ou igual
a 45 anos

475,00

5.700

Muller menor
de 45 anos

445,83

5.350

Home menor
45 anos

373,00

4.500

Condicións

Persoas con
discapacidade
- Grao de
discapacidade
≥ 33 % ou
declaradas
incapacitadas
permanentes

Parálise cerebral
Enfermidade
mental persoas
con
discapacidade
intelectual,
física ou
sensorial ≥ 65 %

Resto de
persoas con
discapacidade

Duración

Tipos
de contrato

Todo o contrato
130
230
330

Todo o contrato
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Medidas de apoio ás empresas para a contratación de persoas con discapacidade

Contratación temporal
Incentivos en materia
de seguridade social
a contratos temporais
de fomento do emprego

Bonif.
€/MES

Condicións

Persoas con
discapacidade
- Grao de
discapacidade
≥ 33 % ou
declaradas
incapacitadas
permanentes

Parálise cerebral
Enfermidade
mental persoas
con
discapacidade
intelectual,
física ou
sensorial ≥ 65 %

Resto de
persoas con
discapacidade

Muller maior ou
igual de 45 anos 441,66
Muller menor
de 45 anos

Bonif.
€/ANO

4.700

Home menor
de 45 anos

341,66

4.100

Muller maior ou
igual a 45 anos

391,66

4.700

341,66

4.100

291,66

3.500

Muller menor de
45 anos
Home maior ou
igual a 45 anos
Home menor
de 45 anos

Tipos
de contrato

5.300

391,66

Home menor
45 anos

Duración

Entre 12 meses
e 3 anos

Entre 12 meses
e 3 anos

430
530

430
530
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Transformación de temporal en indefinido
Incentivos da seguridade
social á transformación
de contratos temporais
para o fomento do
emprego de persoas con
discapacidade en
indefinidos

Bonif.
€/MES

Condicións

Persoas con
discapacidade
con
transformación
dun contrato
temporal de
fomento de
emprego ou
formativo de
persoas con
discapacidade
- Grao
discapacidade
≥ 33 % ou
declaradas
incapacitadas
permanentes

Parálise cerebral
Enfermidade
mental persoas
con
discapacidade
intelectual,
física ou
sensorial ≥ 65 %

Resto de
persoas con
discapacidade

Bonif.
€/ANO

Muller maior ou 525,00
igual de 45 anos

6.300

Muller menor
de 45 anos

495,00

5.950

Home menor ou
igual a 45 anos 425,00

5.100

Maior ou igual a
475,00
45 anos

5.700

Muller menor ou
igual a 45 anos 445,83

5.350

Home menor de 375,00
45 anos

4.500

Duración

Todo o contrato

Tipos
de contrato

139
239
339
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Medidas de apoio ás empresas para a contratación de persoas con discapacidade

Códigos por tipos de contratos
I 109 Indefinido tempo completo, fomento da contratación indefinida.
I 209 Indefinido tempo parcial, fomento da contratación indefinida.
I 309 Indefinido fixo descontinuo, fomento da contratación indefinida.
I 139 Indefinido tempo completo, persoas con discapacidade.
I 239 Indefinido tempo parcial, persoas con discapacidade.
I 339 Indefinido tempo parcial, persoas con discapacidade.
I 430 Temporal tempo completo, persoas con discapacidade.
I 530 Temporal tempo parcial, persoas con discapacidade.

I PARA SABER MÁIS
Beneficios na cotización á Seguridade Social. Incentivos á contratación
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3. Análise de postos de traballo no
sector pesqueiro en terra

46________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

3.1. Introdución

Sabemos que a formación é unha das mellores formas de acceder ao mercado laboral, porén hai empregos que non
esixen grandes coñecementos técnicos e que tamén experimentan un incremento na demanda de persoal.
Estes postos chamados “de baixa cualificación” dan opcións laborais no desenvolvemento profesional e persoal a
persoas que, por diversas circunstancias, non teñen un nivel de coñecementos asociados á alta cualificación. É unha
realidade que son moitas as persoas con discapacidade que non rematan os estudos, ou que cursan os estudos
primarios, a ESO e, nalgúns casos, o bacharelato e teñen as mesmas necesidades de entrar no mercado laboral. Isto
é unha forma de mellorar a súa vida. E no mercado laboral precísase cubrir postos de traballo onde non hai esixencias
ou requisitos de alta cualificación.
Nesta guía, os perfís profesionais que imos analizar correspóndense con postos que poden desempeñar as persoas
con baixa cualificación.
Nas análises dos postos para desempeñar unha persoa con discapacidade podemos facer unha diferenza entre os que se
realizan dentro das instalacións da lonxa e tamén nos espazos exteriores. A razón fundamental é que hai unha gran
variedade de empresas do sector de pesca que amosan moita diversidade de actividades en terra de baixa cualificación.
O amplo tecido empresarial déixanos observar diferentes perfís profesionais; a análise de cada un deles permitiu
recoller a información necesaria para facilitar a adaptación adecuada entre a persoa con discapacidade e o posto de
traballo.
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Unha mención especial merece o denominado Sistema de apoios. Trátase dunha serie de estratexias de apoio (Schalock 2007) para proporcionar maior calidade de vida ás persoas con discapacidade e facilitarlles a vida en comunidad
e a participación nela. As estratexias de apoio son: habilitación persoal, defensa, adestramento de habilidades, modificación medioambiental, tecnoloxías de axuda e asistencia persoal.
No eido da empresa, no desenvolvemento de postos de traballo, o sistema de apoio vela polo bo desempeño a partir
da detección de necesidades de apoio ou de axuste do posto. É o que denominamos “adaptabilidade do posto”.
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3.2. Metodoloxía empregada
A inserción laboral das persoas con discapacidade e/ou con especiais dificultades de inserción vén determinada, en
moitas ocasións, pola accesibilidade aos postos de traballo e a adaptación aos medios laborais.
Para realizar un bo axuste e un satisfactorio proceso de inserción laboral para unha persoa con especiais dificultades,
é importante o grao de información recollida por parte do técnico/a de inserción ou do preparador/a laboral sobre a
empresa, os requisitos do posto de traballo (realización da tarefa, estándares de produtividade, etc.), o medio e o
ambiente laboral, incluíndo, entre outras moitas variables, a dispoñibilidade dos apoios naturais.
Para realizar a descrición e a análise do posto de traballo, é preciso indicar que a descrición se orienta ao contido do
posto de traballo (que fai a persoa traballadora, cando o fai, como o fai e por que o fai), e a análise estuda determinar
os requisitos de cualificación, as responsabilidades implícitas e as condicións que o posto de traballo esixe para
desempeñalo de xeito adecuado.
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A metodoloxia empregada na recollida de datos para elaborar a descrición e análise dos postos de traballo desta
guía foi a seguinte:
1. Método de observación directa.
Método baseado no contacto directo no lugar onde se desenvolve a ocupación.
2. Método da entrevista persoal individual.
Realizáronse entrevistas verbais directas con persoas que desempeñaban os postos e cos seus responsables.
3. Método da entrevista en grupo.
Realizáronse reunións con respresentantes de diferentes entidades e empresas do sector da pesca en terra.
4. Método de perfís Lantegi Batuak de adecuación da tarefa á persoa.
O obxectivo xeral deste método é facilitar unha ferramenta que permita analizar a persoa no posto de traballo e os
postos de traballo en si mesmos. Os obxectivos específicos serían:
• Facilitar a adecuación entre a persoa e o posto de traballo.
• Efectuar a selección de persoas.
• Coñecer e avaliar as necesidades individuais das persoas.
• Efectuar o seguimento da persoa no posto de traballo.
• Realizar plans de formación individuais.
• Valorar os postos de traballo.
• Mellorar as condicións de traballo.
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3.3. Estudo de perfís profesionais da pesca en terra
No estudo de perfís imos clasificar as características dos postos de traballo estudados en función de dous tipos de
variables: as calidades ou aptitudes observables na análise dun posto de traballo, o que chamamos bloques de aptitudes; por outro lado, as esixencias concretas de cada posto de traballo, representadas a través dunha escala de perfil.

Bloque A

Autonomía persoal

Bloque B

Proceso da información

Bloque D

Bloque C

Aptitudes físicas

Actitudes fronte ao traballo

Bloque E

Factores ambientais
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A escala de perfil mide as esixencias ou requisitos de cada posto de traballo. A puntuación indica as diferenzas de
esixencias. Desta forma, nunha escala do 1 ao 5, a puntuación máis baixa (1) corresponde a un grao de esixencia
menor e a puntuación máis alta (5) corresponde a un grao de esixencia maior.

Escala

Perfil do posto de traballo

1 •••••••••••••••••••••• Esixencia moi baixa
2 •••••••••••••••••••••• Esixencia baixa
3 •••••••••••••••••••••• Esixencia media
4 •••••••••••••••••••••• Esixencia alta
5 •••••••••••••••••••••• Esixencia moi alta

A continuación, indícase a combinación das dúas variables:
Bloques de aptitudes e escala de requisitos do posto de traballo.
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Estudo de perfís profesionais da pesca en terra

Estudo de perfís profesionais de pesca en terra
Aclaracións dos distintos bloques
Bloque

A. Autonomía
persoal

B. Proceso da
información

Ítem

Nivel
de esixencia

Aparencia e
autocoidado

1. Moi baixa

A persoa no seu traballo non ten a posibilidade de mancharse, non precisa cambiarse de roupa.

5. Moi alta

O posto de traballo esixe que a persoa ten que coidar a súa hixiene e aspecto externo.

Mobilidade

1. Moi baixa
5. Moi alta

Precisa acompañamento nos desprazamentos dentro do centro de traballo.

Memoria
visual

1. Moi baixa

Moi baixa esixencia en memoria visual de reter información en tempos limitados.

5. Moi alta

Moi alta esixencia e memoria visual. A tarefa require reter materiais, pezas, ferramentas en
breve espazo de tempo.

Semellanzas
e diferenzas

1. Moi baixa

O material habitual de traballo non esixe apreciar semellanzas e diferenzas.

5. Moi alta

A tarefa precisa apreciar todo tipo de semellanzas e diferenzas e discriminar por tamaños,
cores, formas.

Orientación
espacial

1. Moi baixa

Non existen esixencias espaciais no desenvolvemento da tarefa. Non existe posibilidade de elección.

5. Moi alta

Desenvolvemento espacial automático: Dereita, esquerda, dominio espontáneo do espazo.

Coñecemento
numérico

1. Moi baixa

Non precisa coñecementos numéricos.

5. Moi alta

Realización de tarefas numéricas complexas. Resolución de problemas.

Aprendizaxe
das tarefas

1. Moi baixa

Tarefa con un grao de dificultade moi baixa.

5. Moi alta

Tarefas con un grao de dificultado moi alto.

Capacidade
expresar

1. Moi baixa

A tarefa non require a necesidade de expresar opinións, consultar dúbidas, salvo a formación inicial.

5. Moi alta

Tarefas que precisan realizacións de informes orais complexos.

Coñecemento
da escritura

1. Moi baixa
5. Moi alta

A tarefa non require escribir nada.

Linguaxe
comprensivo

1. Moi baixa
5. Moi alta
1. Moi baixa

A comprensión das instrucións é moi básica.

Coñecemento
da lectura

5. Moi alta

Interpretación
Ítem

Totalmente autónomo nos desprazamentos polo centro de traballo.

A tarefa require un coñecemento autónomo da escritura.
A tarefa require comprensión de información complexas e frecuentes.
A tarefa non esixe saber ler.
A tarefa require ler de forma autónoma.
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Bloque

C. Aptitudes
físicas.

Ítem

Nivel
de esixencia

Coordinación
manipulábel

1. Moi baixa

Tarefas moi sinxelas, non precisan movementos de precisión.

5. Moi alta

Tarefas moi complexas que esixen precisión de movementos finos.

Esixencias
dinámicas

1. Moi baixa
5. Moi alta

Esforzos mínimos sobre as ferramentas e estes son en posturas correctas.

Carga
estática

1. Moi baixa

Posturas cómodas con posibilidade de alternar en certos momentos: sentada / de pé.

5. Moi alta

Posturas incómodas de traballo durante espazos de tempo prolongados. De xeonllos,
curvados...

Manexo e
transporte de
cargas

1. Moi baixa

Non existe o manexo de cargas ou polo o seu pequeno peso o esforzo é mínimo.

5. Moi alta

O transporte e manipulación de pezas de elevado peso, con desniveles e bastantes frecuencia.

1. Moi baixa
Mobilidade e
Accesibilidade
5. Moi alta

D. Actitudes
fronte o traballo.

Interpretación
Ítem

Esforzos intensos sobre as ferramentas de traballo e en posturas forzadas.

Vías de acceso o posto de traballo libres e cómodas. Traballar cos EPIS non presenta problemas.
Acceso o posto de traballo dificultoso. Traballar cos EPIS e o espazo de traballo ten obstáculos
a nivel de tronco ou membros.

Tensión/ansiedade/estrés

1. Moi baixa

As tarefas non xeran niveis de tensión, estrés, ansiedade.

5. Moi alta

Existen momentos de alto nivel de tensión, estrés, ansiedade.

Resistencia
física

1. Moi baixa

Os períodos de traballo sen descanso son curtos.

5. Moi alta

Os períodos de traballo sen descanso son largos +4 horas.

Mobilidade
locomotora

1. Moi baixa
5. Moi alta

As tarefas non requiren subir/baixar escaleiras nin desprazamentos polo centro.

Autonomía
laboral

1. Moi baixa
5. Moi alta

Realización
da tarefa

1. Moi baixa
5. Moi alta
1. Moi baixa
5. Moi alta

Repeticións

Os desprazamentos polo centro de traballo son continuos, incluso existen brigadas móbiles.
As tarefas non requiren autonomía.
Total independencia na execución das tarefas.
Tarefas moi sinxela . Os erros causan pouca perturbación.
Tarefas complexas. Os erros causan un risco.
O ciclo de traballo é moi curto. Moi pouco cambio de tarefas. Traballo moi monótono.
O ciclo de traballo é moi longo. Agrupa tarefas diferentes o longo da xornada de traballo.
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Bloque

D. Actitudes
fronte o
traballo

Ítem

Nivel
de esixencia

Interpretación
Ítem

Atención

1. Moi baixa

A tarefa non precisa dunha atención continua.

5. Moi alta

A tarefa precisa concentración durante longos períodos de tempo.

Ritmo

1. Moi baixa
5. Moi alta

O ritmo establecido pola tarefa permite variacións, traballar máis rápido ou máis amodo.

Organización

1. Moi baixa
5. Moi alta

O posto de traballo non precisa dun orde especial. Si facilita ter os materiais ordenados.

Relacións de
traballo

1. Moi baixa

Traballo individual, non é necesario relación cos compañeiros.
Traballos que esixen unha forte colaboración co grupo.

Interacción
con persoas
Seguridade

1. Moi baixa

Non se utilizan ferramentas ou accesorios mecanizados que poidan producir riscos.

5. Moi alta

Traballo que teñen risos de accidentes con posibles consecuencias graves.

1. Moi baixa

Tarefas sinxelas, pouca interacción o nivel de estabilidade emocional non é tan esixente.
A interacción e alta polo que se precisa saber xestionar moi ben os estados de ánimo, ordenes, críticas, tensión.

Actitude do
supervisor

Neste bloque a interpretación
da escala debe adaptarse,
entendendo o nivel 1 como
unha situación de traballo
moi satisfactoria e o nivel 5
como unha situación de risco
e é necesario consultar co
Servizo de prevención.

O posto require unha organización complexa, planificación e implica o resto do grupo.

5. Moi alta
1. Moi baixa
5. Moi alta

Estabilidade
emocional

E. Factores
ambientais.

O ritmo imposto apenas dá lugar a variacións de tempo. Marcha rápida. Traballos en cadea.

5. Moi alta
1. Moi baixa

Non existe a interacción con terceiras persoas.
Moi alta interacción con terceiras persoas, clientes, provedores, compañeiros...

O supervisor está presente o principio da formación, explicación da tarefa. Apoios naturais
(compañeiros de traballo).

5. Moi alta

É preciso a interacción co supervisor en gran parte da tarefa.

Ambiente
térmico

1. Moi baixa

Non existe problemas de incomodidade térmica. Situación moi satisfactoria.

5. Moi alta

Temperaturas extremas. Moito calor ou moito frío. Altas correntes de aire. Non calefacción.

Ambiente
sonoro

1. Moi baixa

Non existen problemas de ruído.

5. Moi alta

Condicións de 1. Moi baixa
luminosidade 5. Moi alta
1. Moi baixa
Hixiene
ambiental
5. Moi alta

Ruído moi elevado. Dificultade na comunicación. Proteccións individuais, tapóns, cascos.
Instalacións en boas condicións, iluminación natural. Non hai problemas para visualizar pezas, obxectos.
Condicións de luz extremas, escasa, obsoleta, pouco mantemento.
Ambiente limpo de pos, fumes, cheiros, gases, néboas no posto de traballo.
Polución tóxica ou cuxa concentración excede o valor máximo admisible.
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Bloque A

Bloque B

Escala 1. Esixencia moi baixa: grao de
aparencia e hixiene persoal que a tarefa
require.

Escala 1. Esixencia moi baixa: memoria
visual, semellanzas e diferenzas de cor,
tamaño, forma. Orientación espacial e
integración de movementos (dereita,
esquerda, dentro, fóra). Coñecemento
numérico (operacións básicas aritméticas).
Aprendizaxe de tarefas. Capacidade de
expresar opinións. Coñecemento da escritura.
Comprensión de instrucións (recibir
instrucións, opinións, dúbidas). Coñecemento
da lectura.

Autonomía persoal

A mobilidade é moi baixa dentro do posto
de traballo.
Escala 5. Esixencia moi alta: a tarefa
require que a persoa coide a súa aparencia
física e hixiene. Total autonomía para os
desprazamentos.

Proceso da información

Escala 5. Esixencia moi alta: memoria visual
(reter múltiples pezas visualmente). Discriminar por cor, tamaño, formas en breves
espazos de tempo. Orientación espacial
automática. Coñecemento numérico (dividir,
multiplicar). Linguaxe expresiva (realización
de informes orais/xestos complexos).
Autónomo na escritura. Linguaxe comprensiva, poder comprender tarefas complexas e
frecuentes.
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Bloque C

Aptitudes físicas
Escala 1 Esixencia moi baixa: coordinación
manipulativa (tarefas sinxelas, movementos
grosos coas mans). Esixencias dinámicas
sobre as ferramentas de traballo mínimas.
Carga estática (posturas cómodas,
alternancia de posturas). Manexo de cargas
(esforzos mínimos, pequeno peso).
Mobilidade/accesibilidade (valórase o
confort no acceso ao espazo de traballo e
os equipos de protección individual, EPI).
Resistencia física, períodos sen descanso.
Nivel de estrés baixo. Actividade psicomotriz
(subir/baixar escaleiras).
Escala 5. Esixencia moi alta: coordinación
manipulativa (complexa, moita precisión).
Esixencias dinámicas (intensidade elevada,
posturas forzadas). Carga estática, posturas
(abaixados, de xeonllos). Manexo de cargas
pesadas e frecuentes. Accesibilidade aos
postos de traballo moi dificultosa. Nivel alto
de estrés.

Bloque D

Actitudes fronte
ao traballo
Escala 1. Esixencia moi baixa en: autonomía
laboral. Realización de tarefas (moi sinxelas,
os erros causan pouca perturbación).
Tarefas repetitivas (o ciclo de traballo é moi
curto e monótono). O nivel de atención non é
continuo. O ritmo de traballo permite
variacións (refírese a traballo de tipo
individual). A organización, disposición dos
materiais non precisa dunha orde especial.
As relacións con compañeiros/as non son
necesarias. A probabilidade dun risco laboral
polos materiais ou natureza do traballo é moi
baixo.
Escala 5. Esixencia moi alta: autonomía e
independencia total na execución. Traballo
complexo, os erros causan un risco. O ciclo
de traballo é moi longo, diversas tarefas ao
longo da xornada. Concentración durante
períodos longos de traballo. O ritmo de
traballo é alto, traballos en cadea. Tarefas
que requiren unha organización complexa.
Existe unha forte colaboración co grupo ou
ben traballo sen presenza de persoa que
supervise. Traballos con riscos de accidentes con consecuencias moi graves.
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Bloque D

Bloque E

Escala 1. Esixencia moi baixa en: autonomía
laboral. Realización de tarefas (moi sinxelas,
os erros causan pouca perturbación).
Tarefas repetitivas (o ciclo de traballo é moi
curto e monótono). O nivel de atención non é
continuo. O ritmo de traballo permite
variacións (refírese a traballo de tipo
individual). A organización, disposición dos
materiais non precisa dunha orde especial.
As relacións con compañeiros/as non son
necesarias. A probabilidade dun risco laboral
polos materiais ou natureza do traballo é moi
baixo.

A interpretación da escala debe adaptarse,
entendéndose por unha esixencia alta,
unhas condicións de traballo extremas. Así,
unha puntuación igual a 1 é considerada
como unha situación de traballo moi
satisfactoria; 2 representa unha situación
satisfactoria; 3 interprétase como unha
situación aceptable, para mellorar, se for
posible; 4 supón unha situación insatisfactoria que precisa de mellora, e 5 é unha
situación moi insatisfactoria que precisa
corrección de urxencia. Sempre que nesta
familia de variables se puntúe cun 4 ou un 5,
esta situación é valorada como un risco e é
necesario consultar co Servizo de Prevención.

Actitudes fronte
ao traballo

Escala 5. Esixencia moi alta: autonomía e
independencia total na execución. Traballo
complexo, os erros causan un risco. O ciclo
de traballo é moi longo, diversas tarefas ao
longo da xornada. Concentración durante
períodos longos de traballo. O ritmo de
traballo é alto, traballos en cadea. Tarefas
que requiren unha organización complexa.
Existe unha forte colaboración co grupo ou
ben traballo sen presenza de persoa que
supervise. Traballos con riscos de accidentes con consecuencias moi graves.

Factores ambientais
Escala 1. Situación moi satisfactoria.
Ambiente térmico moi confortable.
Ambiente sonoro sen problemas de ruído.
Condicións lumínicas (esixencias visuais
para distinguir obxectos pequenos),
disponse de iluminación natural ou unha
instalación en boas condicións. Hixiene
ambiental: limpo de pos, fumes, néboas,
gases, cheiros, etc.
Escala 5. Situación moi insatisfactoria.
Ambiente térmico, moito frío ou moita calor.
Ruído moi elevado, sistemas de protección
individual, cascos, tapóns. Condicións
lumínicas (esixencias moi altas de
percepcións finas de detalles, grande
agudeza visual), malas condicións
lumínicas ou obsoletas. Polución por tóxico,
concentracións altas.
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3.4. Descrición de postos de traballo
Os postos observados do sector da pesca en terra así como as empresas visitadas para elaborar o estudo
indícanse seguindo a cadea produtiva:

1. Operario/a de carga e descarga de peixe
Empresa COTRASVI. Sociedade Cooperativa

9. Operario/a de limpeza lonxa
Empresa DEMAIN S. L.

2. Carrexoneira/o.
AUTÓNOMA

10. Operario/a en xestión de residuos orgánicos
Empresa Auxiliar Conservera, S. A. (AUCOSA)

3. Peón/Peoa da industria manufactureira. Peixe fresco.
Compra, venda e distribución de peixe fresco
Empresa PESCADOS ALBERTO. Alberto Pérez Álvarez S.L.

11. Operario/a Mariñeiro/a en xestión de residuos e
hidrocarburos
Empresa SEGEM

4. Peón/Peoa da industria manufactureira.
Fresco e conxelado.
Empresa VIVEIROS LÓPEZ NOVOA S. L.

12. Redeira/o
AUTÓNOMA

5. Peixeira/o – Pescantina/pescantín
AUTÓNOMA
6. Operario/a de almacén de transporte e loxística
EmpresaTRANSFRIO Rías Baixas S. L.
7. Camioneiro/a de transporte e loxística
EmpresaTRANSFRIO Rías Baixas S. L.

13. Operación de almacén
Empresa ELICE ENTREPOT S. A.
14. Peón/Peoa da industria manufactureira de conxelados
Empresa NORIBERICA S. A.
15. Camarista
Empresa NORIBERICA S. A.

8. Operario/a en limpeza das caixas
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo.
ARVI
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1. Empresa de descarga na lonxa de peixe fresco
Para a análise deste posto
de traballo contamos coa colaboración
de COTRASVI, Sociedade Cooperativa

1. Actividade da empresa: descarga de peixe fresco de barcos e
camións, clasificación, pesada e preparación do peixe para a súa venda
na poxa.
2. Descrición: este posto de traballo require ter unha boa capacidade e
resistencia física; a tarefa esixe estar de pé moitas horas, coñecer e
diferenciar os peixes para a súa clasificación. Hai épocas do ano en que
o nivel de traballo é moi alto, e haino que facer nun ambiente moi
húmido, frío e pola noite. Manexo de cargas. Importante os apoios
naturais ata aprender as tarefas.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
• Discapacidade sensorial: utilización de sinais acústicos ou luminosos.
• Discapacidade física: non recomendado.
• Saúde mental: evitar os traballos rutineiros sen pausas.
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A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a de carga/descarga

5

4

3

2

1
26 27

26 27

E
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2. Carrexoneira/o. Traballador/a autónomo/a
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de Ana,
carrexoneira no Porto de Vigo e
traballadora autónomaautónoma.

1. Actividade: servizo de transporte a clientes da compra diaria dentro
da lonxa ata os seus vehículos.
2. Descrición: traballadora autónoma. Require unha gran capacidade
física, habilidades comunicativas e de relación, coñecemento numérico
e lectoescritura. Tarefas sinxelas. Manexo de cargas. Traballo nocturno.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: descrición detallada dos ritmos e tempos
de entrega da mercadoría.
• Discapacidade sensorial: utilización de tarxetas informativas cos
itinerarios.
• Discapacidade física: non recomendado.
• Saúde mental: non precisa, aínda que non se recomenda o traballo
nocturno.
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A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Carrexoneira/o

5

4
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26 27
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3. Empresa de compravenda de produto fresco
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
Pescados Alberto

1. Actividade: compravenda e distribución de peixe fresco.
2. Descrición: este posto desenvólvese dentro da lonxa, require
distinguir as distintas especies de peixe e saber manipulalos para a
entrega a clientes, limpeza, eviscerados. Preciso ser autónomo na
realización das tarefas. Traballo manipulativo e esixencia de hixiene moi
coidada. Traballo en condicións de humidade, frío, madrugar e moito
tempo de pé.
3. Adaptabilidade o posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas,
acompañamento nelas. Modelado a través de apoios naturais. Entrega
de información de maneira sinxela e lenta. Asegurarse de que a persoa
comprendeu a información.
• Discapacidade sensorial: utilización de información escrita.
• Discapacidade física: dependendo da discapacidade, estimar tempo
de pé, así como factores ambientais de humidade e frío. Menos
exposición a posibles riscos ou rotación de postos.
• Saúde mental: non precisa.
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A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Peón/Peoa da industria manufactureira dentro da lonxa
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4. Empresas de compravenda de pescado e mariscos frescos e conxelados
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración
Viveiros López Novoa, S. L.

1. Actividade: compravenda de peixe, marisco fresco e conxelado.
Conservación, elaboración, empaquetado e distribución.
2. Descrición: traballador/a polivalente. Saber manipular, elaborar e
conservar o peixe, habilidades comunicativas, atención ao cliente.
Coñecementos numéricos e lectoescritura básicos. Traballos en
ambientes de humidade e frío. Manexo de cargas. O posto require ao
inicio apoios naturais dos/as compañeiros/as.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Acompañamento nelas. Modelado a través de apoios naturais. Entrega
de información de maneira sinxela e lenta. Asegurarse de que a persoa
comprendeu a información.
• Discapacidade sensorial: na discapacidade auditiva, dependendo dos
graos, maior ou menor exposición aos ruídos ou necesidade de
información por escrito. En postos de cara ao público, maior dificultade
se non hai intérprete.
• Discapacidade física: protección fronte a ambientes fríos ou húmidos.
Pode ser preciso un sistema de apoio temporal para o corpo.
• Saúde mental: precisa información detallada das tarefas e
responsabilidades.
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A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Peón/Peoa da industria manufactureira

5

4

3

2

1
26 27

26 27

E

67

Análise de postos de traballo no sector pesqueiro en terra

5. Compravenda polo miúdo de peixe fresco. Traballador/a autónomo/a
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración
de Fina, traballadora antónoma no
mercado de Cangas

Actividade: compravenda polo miúdo de peixe fresco.
Descrición: traballo que require autonomía plena. Habilidades
comunicativas e de relación para tratar con provedores e clientes.
Coñecementos numéricos e lectoescritura, manexo de cargas, traballo
en ambientes húmidos e fríos. Madrugar.
Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Apoios naturais para adquirir habilidades de venda e transacción
económica.
• Discapacidade sensorial: non precisa.
• Discapacidade física: non precisa.
• Saúde mental: non precisa.
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A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Peixeira/o – pescantina/pescantín
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6. Empresa de transporte de peixe e marisco fresco
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
Transfrio Rías Baixas, S. L.

1. Actividade: recepción da mercadoría, agrupamento, distribución polo
peirao de carga, limpeza dentro do almacén e das cámaras frigoríficas.
Retractilado da mercadorías.
2. Descrición: neste posto, os primeiros días será preciso a presenza da
preparadora laboral para a presentación e o apoio; despois, apoios naturais
da empresa. É un posto donde destaca a capacidade física, memoria visual,
orientación espacial automática, coordinación entre as tarefas e xestión do
estrés en momentos puntuais. A dificultade das tarefas é media, hai que
reter información, materiais e identificar mercadorías. Espazo de traballo
con moito movemento de carretillas elevadoras, posibilidades de risco de
accidentes.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Acompañamento nelas. Modelado a través de apoios naturais. Entrega de
información de maneira sinxela e lenta. Asegurarse de que a persoa
comprendeu a información.
• Discapacidade sensorial: utilización de sinais acústicos ou luminosos, se é
o caso.
• Discapacidade física: coidado postural nalgúns movementos repetitivos.
• Saúde mental: pausar os momentos de máis intensidade no ritmo ou
respectar os descansos.

70________Guía de oportunidades de negocio para as iniciativas de economía social no sector da pesca industrial

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a de almacén
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7. Empresa de transporte de peixe e marisco fresco

Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
Transfrio Rías Baixas, S. L.

1. Actividade: transporte de mercadoría no ámbito nacional e internacional.
2. Descrición: traballo totalmente autónomo. Mobilidade no espazo
nacional e internacional. Tarefas moi sinxelas, pero requiere moitas horas
sentados; ocasionalmente, manexo das cargas. Traballo de carácter
individual e destacamos un bo nivel de atención xa que é un traballo moi
monótono, polo cal hai risco de accidente. Coñecementos numéricos e
lectoescritura, control de albarás.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: non procede.
• Discapacidade sensorial: non procede.
• Discapacidade física: coidado postural nalgúns movementos repetitivos.
Pausas recomendadas.
• Saúde mental: pausar os momentos de máis intensidade no ritmo ou
respectar os descansos.
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A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Condutor/a de tráiler - Camioneiro/a
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8. Empresa de servizos de subministración e limpeza de caixas para uso de produto
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración da
Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo. ARVI

1. Actividade: suministro, recollida e limpeza de caixas para uso
alimentario das empresas armadoras e que traballan na lonxa.
2. Descrición: neste posto, o grao de dificultade é moi baixo, as tarefas
son moi sinxelas e requieren movementos grosos para o seu
desenvolvemento. Destácase a memoria visual, identificar as caixas
polo seu tamaño; moi importante os apoios naturais na recollida dos
primeiros días. O traballo na maior parte da xornada e de pé, con
existencia de posturas inadecuadas, alombarse bastante a miúdo.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Acompañamento nelas. Modelado a través de apoios naturais nos
primeiros momentos. Entrega de información de maneira sinxela e
lenta. Asegurarse de que a persoa comprendeu a información.
• Discapacidade sensorial: non precisa especialmente.
• Discapacidade física: non recomendado.
• Saúde mental: non precisa.

74________Guía de oportunidades de negocio para as iniciativas de economía social no sector da pesca industrial

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a de limpeza

5

4

3

2

1
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26 27
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Análise de postos de traballo no sector pesqueiro en terra

9. Empresa de mantemento e limpeza da lonxa
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración da
empresa DEMAIN S.L.

1. Actividade: limpeza da lonxa e exteriores e recollida manual de
residuos sólidos.
2. Descrición: traballo que require esforzos físicos, traballar abaixados
para a recollida dos residuos do chan, posibilidade de esvarar polos
chans mollados, toda a xornada de pé. Mobilidade por todo e peirao.
Traballar en ambiente húmido, frío. As tarefas son sinxelas. O traballo
require ritmo pero non se xeran situacións de estrés.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Explicación e información sobre as tarefas e os ritmos esperados.
• Discapacidade sensorial: non precisa.
• Discapacidade física: non recomendado.
• Saúde mental: non precisa.

76________Guía de oportunidades de negocio para as iniciativas de economía social no sector da pesca industrial

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a de limpeza lonxa

5

4

3
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10. Empresa de recollida de subprodutos de peixe dentro do porto
Para a análise de este posto de traballo
contamos coa colaboración da
empresa Auxiliar de Conservera, S. A.
(AUCOSA)

1. Actividade: recollida de contedores con subprodutos do peixe dentro
da lonxa e trasladalos á empresa. Fabricación e comercialización de
fariñas e aceites de peixe.
2. Descrición: traballo de xornada continua. Manexo de carretilla
elevadora con destreza. Movemento de contedores cos subprodutos do
peixe, cargalos en camións. Autonomía laboral total para realizar a
tarefa. Traballo en condicións de humidade ambiental, frío.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: se a persoa posúe carné de conducir, pode
desempeñar o posto xa que podería obter o carné de carretilleiro/a.
Modelado a través de apoios naturais. Entrega de información de
maneira sinxela e lenta. Asegurarse de que a persoa comprendeu a
información.
• Discapacidade sensorial: non procede.
• Discapacidade física: coidado postural nalgúns movementos repetitivos.
Protección con roupa axeitada nos ambientes húmidos e fríos.
• Saúde mental: pausar os momentos de máis intensidade no ritmo ou
respectar os descansos.

78________Guía de oportunidades de negocio para as iniciativas de economía social no sector da pesca industrial

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a de recollida de subprodutos do peixe

5
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11. Empresa de xestión de residuos
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
SEGEM, Servicios Generales Marítimos
(Grupo Botamavi)

1. Actividade: recollida de residuos hidrocarburos, augas residuais,
residuos sólidos, residuos sistemas de limpeza de gases de escape.
2. Descrición: este posto de traballo require total mobilidade no medio
de traballo. Orientación espacial automática (dereita, esquerda).
Esforzos físicos e cargas. Mobilidade locomotora (subir, baixar escadas
e a bordo dos buques), destrezas manipulativas. Formación mariñeira e
de manexo de residuos apropiadas ao posto de traballo.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Modelado a través de apoios naturais, inicialmente.
• Discapacidade sensorial: utilización de documentación informativa
para a súa lectura e comprensión.
• Discapacidade física: coidado postural nalgúns movementos repetitivos.
En traballos de carga máis pesada, contar coa colaboración doutra
persoa.
• Saúde mental: pausar os momentos de máis intensidade no ritmo ou
respectar os descansos.

80________Guía de oportunidades de negocio para as iniciativas de economía social no sector da pesca industrial

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a-mariñeiro/a de xestión de residuos

5
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12. Redeira/o. Traballador/a autónomo/a
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
Beatriz, redeira da Asociación de
Rederas Profesionales O Cerco
de Cangas do Morrazo

1. Actividade: confección, reparación e mantemento de aparellos de
pesca.
2. Descrición: traballo moi manipulativo, coser e reparar as redes de
pesca, con tarefas de certa precisión que esixen a realización de
movementos finos. Traballo moi esixente fisicamente, o posto obriga a
ter posturas inadecuadas durante períodos longos de traballo. O estrés
ás veces é inevitable e hai que desenvolver habilidades para xestionalo.
Moi importante os apoios naturais entre as compañeiras, sobre todo
para a aprendizaxe da tarefa. Os contrastes de temperaturas son fortes
(frío e humidade no inverno, moita calor no verán).
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Modelado por apoios naturais.
• Discapacidade sensorial auditiva: preparación cun intérprete,
inicialmente.
• Discapacidade física: apoios para sentarse, estirar as pernas e non
mostrarse a condicións de frío ou humidade continuas.
• Saúde mental: non precisa.
*En todo caso, para o desempeño deste labor é precisa a cualificación a través da formación
especializada.

82________Guía de oportunidades de negocio para as iniciativas de economía social no sector da pesca industrial

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Redeira/o

5

4

3

2

1
26 27

26 27
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13. Empresa provedora de suministros a buques
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
Élice entrepot, S. A.

1. Actividade: importador-exportador de todo tipo de artigos entrepot.
2. Descrición: operario polivalente. Precísase diferenciar todo tipo de
mercadorías, memoria visual, coñecementos de lectoescritura. Reter
informacións sinxelas. Manexo de cargas, clasificación, autonomía no
traballo, solucionando incidencias que poden presentarse na recepción,
distribución de mercadorías. Precisa de apoios naturais.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Acompañamento nelas. Modelado a través de apoios naturais. Entrega
de información de maneira sinxela e lenta. Asegurarse de que a persoa
comprendeu a información.
• Discapacidade sensorial: utilización de sinais acústicos ou luminosos.
• Discapacidade física: non precisa.
• Saúde mental: non precisa.

84________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Operario/a de almacén

5

4

3

2
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26 27
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14. Empresa de transformación de produto conxelado
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
NORIBERICA S.A.

1. Actividade: pesca, transformación e comercialización de produtos
conxelados da pesca.
2. Descrición: perfil que require diferenciar e recoñecer os distintos
tipos de peixe. Traballo moi manipulativo e repetitivo. As tarefas son
sinxelas, esixe levar un ritmo de traballo xa que se forma parte dunha
cadea. Resistencia física, moito tempo de pé. O ambiente de traballo é
frío e húmido.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: maior tempo de aprendizaxe das tarefas.
Acompañamento nelas. Modelado a través de apoios naturais. Entrega
de información de maneira sinxela e lenta. Asegurarse de que a persoa
comprendeu a información.
• Discapacidade sensorial: información por escrito inicialmente.
• Discapacidade física: coidado postural nalgúns movementos repetitivos
no caso de discapacidades leves. En casos de maior gravidade non
recomendado.
• Saúde mental: pausar os momentos de máis intensidade no ritmo ou
respectar os descansos.

86________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Peón/Peoa da industria manufactureira
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15. Empresa de transformación de produto conxelado
Para a análise deste posto de traballo
contamos coa colaboración de
NORIBERICA S.A.

1. Actividade: pesca, transformación e comercialización de produtos
conxelados de pesca.
2. Descrición: traballo moi autónomo. Require coñecemento numérico
(control de temperaturas) e coñecementos lectoescritura (manexo dun
ordenador). Require certo grao de responsabilidade (control da rastrexabilidade do produto). Manexo de cargas con carretilla elevadora.
Ambiente de traballo frío.
3. Adaptabilidade do posto:
• Discapacidade intelectual: non procede.
• Discapacidade sensorial: non procede.
• Discapacidade física: non precisa.
• Saúde mental: non precisa.

88________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

A

01 02 03

B
04 05 06
07 08

C
D

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Relacións de traballo

18 19 19a 19b 19c 20 21 22 23 24
25

Hixiene ambiental

23 24 25

Condicións lumínicas

Ambiente sonoro

Ambiente térmico

18 19 19a 19b 19c 20 21 22

Actitude do supervisor

Estabilidade emocional

Seguridade

Interacción con persoas

c) En cadea

b) En grupo

a) Individual

09 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13 14 14a 14b 15 16 17

Organización

Ritmo

Atención

Repetitividade

b) Realización da tarefa

a) Autonomía laboral

Responsabilidade

Coordinación manipulativa

Mobilidade locomotora

Resistencia física

Tensión/Ansiedade/Estrés

Accesibilidade

Manexo e transporte de cargas

Carga estática. Postura

Esixencias dinámicas

Coordinación dinámica

Coñecemento da lectura

Linguaxe comprensiva

07 08

Coñecemento da escritura

Linguaxe expresiva

03 04 05 06

Aprendizaxe de tarefas

Coñecemento numérico

Orientación espacial

Semellanzas e diferenzas

01 02

Memoria visual

Mobilidade na comunidade

Aparencia e autocoidado

Perfil posto de traballo

Descrición de postos de traballo

••••• Camarista
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••••• Conclusións

As persoas con discapacidade representan unha parte da sociedade que se enfronta a enormes barreiras actitudinais, físicas e de
información para traballar. Estas dificultades limitan a súa entrada no mundo laboral. É no colectivo de persoas con discapacidade
onde se atopan os índices máis altos de baixa cualificación para incorporarse ao mercado de traballo. Aínda así, tamén é frecuente
atopar unha gran porcentaxe de persoas do sector que si quere e pode traballar. Só un 34 % das persoas con discapacidade ten un
emprego, segundo datos da Fundación Adecco. A gran maioría non o ten, pero búscao. Dáse a situación de que hai efectivamente
persoas con discapacidade que non poden traballar, e outra parte que cre que non pode acceder ao mercado laboral e que non
chegará a ter esa oportunidade porque non se lle vai dar.
Neste caso, os postos de baixa cualificación poden axustarse ás necesidades de traballar, xunto co acceso ao mercado laboral, así
como cubrir servizos ou tarefas que dificilmente serían cubertos con persoas de máis cualificación.
O estudo que levamos a cabo reflicte a realidade de postos de traballo que non requiren unha alta cualificación nun sector —ata agora
era descoñecido como oportunidade laboral para as persoas con discapacidade— como é o sector da pesca en terra.
Os postos analizados correspóndense con postos que poden ser desempeñados en maior ou menor medida por persoas que posúen
algunha discapacidade, xa sexa intelectual, física, psíquica e/ou sensorial. Neste caso recóllense as necesidades de axuste do posto
ás características de cada discapacidade.

90________ Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro a través de entidades de economía social

Conclusións

Na observación da actividade e desenvolvemento dos postos, tivéronse en conta aspectos que deron lugar a unha análise do seu
grao de idoneidade para a incorporación laboral de persoas que presentan algún tipo de discapacidade. Así, observáronse empregos
que se desempeñan de noite, en ambientes de humidade, de frío nalgúns casos, con necesidade de axilidade na mobilidade, de
resistencia física e forza noutros, etc., características que poden dificultar nalgúns casos a incorporación e ser moi realizables
noutros.
En todos os casos, o grao de aprendizaxe das tarefas é sinxelo. Cando o posto ten unha complexidade significativa, tanto na variable
de aprendizaxe, coma na do desempeño, sinálase a necesidade de dar ou contar con apoios naturais ou con figuras como a do
preparador/a laboral, que faciliten o coñecemento das funcións, as actitudes requiridas e o desempeño do posto de traballo en
óptimas condicións. Así como tamén se fai preciso adaptar os postos á persoa, con sistemas de apoio, sexa, físico, cognitivo,
informativo ou de comunicación.
Pensamos que estamos ante un sector que pode xerar oportunidades de inserción sociolaboral de colectivos vulnerables, o que,
unido ás vantaxes de incluír persoas con discapacidade dentro da organización, vai xerar un impacto moi positivo no sector,
mellorando a reputación corporativa, posibilitando un compromiso maior coa empresa e mostrando á sociedade como unha
empresa pode ser máis inclusiva aceptando a diversidade como un valor.
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••••• Lexislación

2.1. MARCO NORMATIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE
• España. Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social. Boletín Oficial del Estado, 3 de decembro 2013, número 289.
2.2. FORMAS DE ACCESO AO EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
2.2.1. SISTEMA ORDINARIO DE TRABALLO
• España. Real decreto 870/2007, de 2 de xullo, polo que se regula o programa
de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con
discapacidade no mercado ordinario de traballo. Boletín Oficial del Estado, 14
de xullo 2007, número 168. Dispoñible: https://cutt.ly/kuvcsox
• España. Real decreto 870/2007, de 2 de xullo, polo que se regula o programa
de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con
discapacidade no mercado ordinario de traballo. Sección 2.ª emprego
ordinario. Boletín Oficial del Estado, 14 de xullo 2007, número 168.
• España. Real decreto 27/2000, de 14 de xaneiro, polo que se establecen
medidas alternativas de carácter excepcional ao cumprimento da cota de
reserva do 2 por 100 en favor de traballadores discapacitados en empresas de
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50 ou máis traballadores. Boletín Oficial del Estado, 26 de xaneiro 2000,
número 22.

• Páxina web www.sepe.es, comunicación institucional, publicacións,
publicacións oficiais do sepe, publicacións sobre emprego, guía de contratos.

• España. Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, polo que se regula o
cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor
dos traballadores con discapacidade. Boletín Oficial del Estado, 8 de abril
2005, número 94.

2.3.2. ÁMBITO AUTONÓMICO
• Galicia. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa emprega discapacidade e exclusión, de incentivos á
contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento tr342a). Boletín Oficial de Galicia, 7
de xaneiro 2020, número 3.

2.2.2. SISTEMA PROTEXIDO DE TRABALLO:
• España. Lei 43/2006, de 29 de decembro, para a mellora do crecemento e
do emprego. Boletín Oficial del Estado, 30 de decembro 2006, número 312.
2.2.3. MEDIDAS DE TRÁNSITO DO EMPREGO PROTEXIDO AO EMPREGO
ORDINARIO
• España. Real Decreto 290/2004, de 20 de febreiro, polo que se regulan os
enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con
discapacidade. Boletín Oficial del Estado, 21 de febreiro 2004, número 45.

2.4. SEGURIDADE SOCIAL. BENEFICIOS NA COTIZACIÓN
• Páxina web www.seg-social.es, empresarios, cotización/recadación de empresarios,
beneficios na cotización da seguridade social e outras peculiaridades de cotización.

2.3. MEDIDAS DE APOIO ÁS EMPRESAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS
CON DISCAPACIDADE.
2.3.1. ÁMBITO ESTATAL
• Páxina web www.sepe.es, empresas, información para empresas,
bonificacións de contratos.
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